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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Balázs Imre József: Szí-
nek, hangok
Miklya Zsolt: Őszi dal
Miklya Zsolt: Barna völgy
Kertész Erzsi: Csigafestő 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Üres csigaházak
Festés eszközei, vékony 
ecset, fedőfesték: tem-
pera/akril 

ÉVFOLYAM
1−2. osztály

MIT AKARUNK ELÉRNI?
Színek és hangok 
differenciálása, ezek 
költői kifejezésének 
felismerése.

JEGYZETEIM 

Természetes színek
2x45 perces komplex szövegfeldolgozó és 

képalkotó óra 
(magyar, természetismeret, ének-zene, 

vizuális kultúra)
Az ősz tele van színekkel és hangokkal, így lehetőségünk van ezek 
differenciálására a szín- és hangfelismerési játékokon, az irodal-
mi műveken, a kreatív szövegalkotáson és képalkotó feladatokon 
keresztül. 

Áttekintő vázlat
3.1 Színek és hangok  45 perc

3.1a Hajszínek és zajszínek  20 perc
3.1b Őszi dal  15 perc
3.1c Barna völgy  10 perc

3.2 Csigafestő műhely  45 perc
3.2a Csigafestő műhely  15 perc
3.2b Csigaházfestés  30 perc
3.2c Választható feladat

Összesen:  2x45 perc

Kérjük meg a gyerekeket, hogy lehetőleg mindenki hozzon be 
egy-két üres éticsigaházat! Jó, ha valaki többet is tud hozni, mert 
nem biztos, hogy mindenki talál. A festéshez temperára (esetleg 
akrilra) és vékony ecsetre van szükség, hiszen apró vonalakkal és 
foltokkal, kis felületen fognak dolgozni a gyerekek.

FELADATOK LEÍRÁSA

3.1 Színek és hangok

3.1a Hajszínek és zajszínek 
Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy milyen természetes hajszíneket ismer-
nek, majd alkossanak a hajszíneknek megfelelő csoportokat! 

Ismerjük-e eléggé a hajszínek árnyalatait és azok elnevezéseit? Próbáljuk ki a 
tudásunkat a Hajszínek című tankocka segítségével (elérhető a reftantar.hu-n, 
a szöveggyűjtemény aloldalán)!

3. 
tanegység

Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

20
perc

45
perc



JEGYZETEIM

El tudod dönteni, melyik kép melyik csoportba való? És azt is tudod, hogy milyen 
árnyalatúak ezek a hajszínek? Ha nem vagy biztos benne, kattints a kép jobb 
felső sarkában lévő i betűre! A képek kattintással nagyíthatóak!

A hajszínárnyalatok megnevezései és sajátosságai:
Szőkék
• Lenszőke (platina) – skandináv-, tejfölszőke, fehéres árnyalatú szőke
• Szalmaszőke (napszőke, aranyszőke) – sárgás árnyalatú szőke
• Homokszőke (kese) – szürkés árnyalatú sötétebb szőke

Barnák
• Gesztenye – vöröses árnyalatú barna
• Mogyoró – szürkés árnyalatú barna (homokszőke barna megfelelője)
• Sötétbarna – hideg árnyalatú barna, majdnem fekete

Feketék
• Holló – kékes árnyalatú fekete
• Korom (éj) – nagyon sötét matt fekete 
• Ében – csillogó sötét fekete

Vörösek
• Répa (égővörös) – lángoló vörös haj
• Gyömbér (ír vörös) – szőkésvörös haj
• Bronz (sötétvörös) – sötétvörös haj

Ha megismertük a hajszínek árnyalatait, akár mindenki kiválaszthatja a saját 
hajszínét. 

Olvassuk el Balázs Imre József Színek, hangok című versét! Milyen színek bújnak 
meg az első versszakban?
Sötét sáv, hullámzó arany, őszi erdő, őszi színek – milyen színek lehetnek ezek?
És milyen zajokat, minek a hangját jelölhetik a második versszak sorai?

Most hallgassuk meg az alábbi tankockákon hallható zajokat (valamennyi elér-
hető a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán)! Minden esetben kérdezzük 
meg, hogy hol készülhetett a felvétel, majd próbáljunk minél többféle zajt kiszűr-
ni a sokféleségből!
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MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Hajszínek felismerése, 
csoportosítása
Zajok, zajforrás felisme-
rése
Költői képek alkotása
Zenehallgatás
Versek olvasása
Asszociációs játék: 
színek és hangok költői 
kifejezései
(Ritmusfelismerés)
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Zajszínek – zajszűrés:
01: város, forgalmas utca
02: erdő (esetleg kert)
03: iskolai játszótér 
04: focimeccs 
05: falu, tanya

Végezetül Balázs Imre József verse nyomán alkossunk közösen hasonlatokat, köl-
tői képeket a különböző színes és hangos kifejezésekre, mint például:
• szőke kislány
• robogó autó
• vihar
• piros télikabát stb.
Ha még nem csináltunk ilyen vagy hasonló feladatot, esetleg nehezen megy, 
akkor rávezető kérdésekkel segítsük a gyerekeket:
(Szőke kislány)
• Mihez hasonló a szőke hajszín? Mi jut róla eszedbe? (arany, napsugár, banán, 

kanári stb.)
• Ha egy kedves kislányra gondolsz, mi jut róla először eszedbe? (mosoly, vidám-

ság, szélforgó, ugróiskola) 
Ezekből a szavakból alkossunk költői képeket, hasonlatokat:
• vidám aranyhaj, napsugár-forgó, banánszínű vattacukor, kanári-ugróiskola stb.
• kislány olyan hajjal, mintha egy kanári ugróiskolázna

Fontos, hogy a gyerekek megértsék (persze nem fogalmi szinten, hanem a 
gyakorlatban), hogy a költői képek szabad asszociációk (képek, szavak kapcso-
lódása) útján születnek, nincs pontos szabály vagy rendszer, ami alapján azt 
mondhatnánk, hogy ez a kép jó, a másik pedig rossz. Néha szokatlan, különös 
társítások is létrejöhetnek.

3.1b Őszi dal 
Olvassuk el Miklya Zsolt Őszi dal című versét, és keressük ki azokat a sza-
vakat, kifejezéseket, amelyek valamilyen hangot idéznek meg! Figyelem, ne csak 
a hangutánzókra figyeljünk (zsong, visong), hanem kérdezzük meg a gyerekeket, 
milyen hangok jutnak eszükbe a következő sorokról:

lenn az avarban
fenn a magosban
varjúraj kering
benn a szobában
álomba merül
öt kicsi gyermek
paplana súgja
aluszik a nyár

15
perc



JEGYZETEIM

Kérjük meg, hogy ne mondják, hanem hangoztassák a károgást, szuszogást, sut-
togást, egyéb elképzelt hangokat!
Végezetül emlékezzünk vissza a hangbejátszásokra, és a gyerekek válasszák ki, 
melyik felvétel illene legjobban a vershez, és miért! A kiválasztott felvételt meg-
hallgathatjuk újra, és a hangok kíséretében felolvashatjuk a verset. 

Variáció
A fentebb kiemelt sorok ritmikáját is megfigyeltethetjük, és le is kopoghatjuk. 
Legtöbb esetben az időmértékes vers jellemző ritmusképlete szerepel, az úgyne-
vezett adóniszi sor: tá-ti-ti-tá-tá (ꟷ U U ꟷ ꟷ).
Szűrjük ki a fenti sorok közül a tá-ti-ti-tá-tá ritmusú sorokat:

lenn az avarban
fenn a magosban
benn a szobában
öt kicsi gyermek
paplana súgja

Felismeri-e valaki, hogy a „kilógó” soroknak milyen a ritmusa?

varjúraj kering ꟷ ꟷ ꟷ U ꟷ tá-tá-tá-ti-tá
álomba merül ꟷ ꟷ U U ꟷ tá-tá-ti-ti-tá
aluszik a nyár U U U U ꟷ ti-ti-ti-ti-tá

3.1c Barna völgy 
Hallgassuk meg Miklya Zsolt Barna völgy című versét a Paulik Családi 
Zenekar előadásában! Beszéljük meg, milyen színek szerepelnek a versben! 
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy most felolvasunk egy-egy sort a versből, és ami-
lyen szín eszükbe jut a verssorról, olyan színt érintsenek meg a ruhájukon vagy 
az osztályteremben egy tárgyon!

Barna völgybe – barna (világos, sötét, gesztenye stb.)
sárga szél – sárga (narancs, citrom)
Meglibben sok falevél – zöld, sárga, barna, piros, bordó stb.
elpirulva elalél – piros, vörös, bordó
szőnyeg-almot tereget – sárga, barna
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék 
fel a mesében említett 
színeket és formákat, 
értsék meg a rejtőszínek 
lényegét, majd önálló 
alkotással bővítsék a 
mesei élményt.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Mesehallgatás, beszél-
getés
Szín- és formavizsgálat
Festés természetes 
alapra

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Üres csigaházak
Festés eszközei, vékony 
ecset, fedőfesték: tem-
pera/akril 

JEGYZETEIM 

3.2 Csigafestő műhely

3.2a Csigafestő műhely
A természet levélfestő műhelyéből most egy csigafestő műhelybe látoga-
tunk. 
A pedagógus olvassa fel Kertész Erzsi Csigafestő című meséjét, majd beszéljük 
meg, melyek voltak az alapszínek és minták, amiket először kértek a csigák! Miket 
kértek később? Miért volt ez probléma?
Ha a valóságban is megtörtént volna ez a csigaházfestés, miért nem lett volna jó 
ilyen tiritarkára festeni a csigaházakat?
Milyen színeket, formákat kellett volna festenie a mesélőnek, hogy jól elrejtse a 
csigákat 
• a zöld réten,
• az őszi erdőben,
• kövek között a patakparton?

Figyeljétek meg a magatokkal hozott csigaházakat! 
Milyen az alapszínük? Milyen színek, színárnyalatok vannak még rajtuk? Milyen a 
mintázatuk? Milyen mintákat, vonalakat láttok rajtuk?
Milyen további színek és minták illenének erre az alapra?

Vedd figyelembe!
A mese elején négy „alapszín” szerepel, de nem színtani értelemben, hiszen 
köztük van a zöld is. A csigafestő azokat a színeket tekinti alapszínnek, amivel a 
csigákat „lealapozza”. Az alapszínre kerülnek aztán a színes minták. Az alapszínek 
sora később bővül, a bárányfelhő már lila alapra kerül.

3.2b Csigaházfestés
Ezek után a gyerekek fessék ki a magukkal hozott csigaházakat! A festést 
érdemes fedőfestékkel: temperával (esetleg akrilfestékkel) végezni. (Néhány ötle-
tet találunk a csigaházfestéshez a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

Variáció
Ha problémát jelent a csigaházak begyűjtése, akkor kerek kavicsokat is festhet-
nek a gyerekek csigavonalban. 

3.2c Választható feladat
A napköziben a gyerekek rajzoljanak aszfaltkrétával csigaformájú ugróiskolát, ami-
nek minden egyes négyzetét ki is színezhetik! Az alapformát jó, ha a tanító rajzolja 
fel. (Ötletadó képet találunk a reftantar.hu-n, a szöveggyűjtemény aloldalán.)

30
perc

15
perc

45
perc


